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“O principal objetivo da Educação 

 é criar pessoas capazes de  

fazer coisas novas…” 

 

Jean Piaget 
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I- INTRODUÇÃO 

  
A evolução do quadro social e familiar tem influenciado as medidas 

de orientação política, no que diz respeito à educação. Ao longo dos 

últimos anos as famílias têm sofrido alterações na sua organização. Os 

Encarregados de Educação trabalham fora de casa, o número de 

elementos na família tende a reduzir e os avós ou outros familiares ainda 

estão empregados ou v ivem longe.  

 

Para apoiar as famílias na sua organização a Junta de Freguesia de 

São Domingos de Benfica desenvolveu um projeto para as Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família 

(CAF) onde propõem desenvolver atividades partindo do conceito de 

Animação socioeducativas. 

Neste sentido a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, Lei-quadro da 

Educação Pré́-Escolar, no seu ponto 1, do artigo 12.º, constata-se que “os 

estabelecimentos de educação pré́-escolar devem adotar um horário 

adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, no qual se 

prevejam períodos específicos para atividades educativas, de animação e 

de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas”.  

Em sequência, o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de julho, regulamenta a 

flexibilidade do horário dos estabelecimentos de educação pré́-escolar, de 

modo a colmatar as dificuldades das famílias.  

Com a finalidade de colmatar as necessidades das famílias as AAAF e 

as CAF do Pelouro de Educação da Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica continuam a ter o objetivo de estar cada vez mais presente na 

educação das crianças da freguesia, pensando na melhor maneira destas 

usufruírem de atividades que as ajudem a desenvolverem-se física, cognitiva 

e psicologicamente saudáveis, criando condições e sinergias para uma 

educação de excelência. Tudo isto, aliado à sua segurança e bem-estar, 

privilegiando a liv re escolha e a brincadeira espontânea, quebrando assim a 

rotina face às ativ idades letivas.  
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II- FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

Este projeto, é um projeto de animação socioeducativo que foi 

elaborado pelo Pelouro da Educação da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica.  

A animação socioeducativa surge como estratégia complementar do 

sistema educativo e da ação pedagógica e procura reforçar 

essencialmente o processo de socialização infantil e juvenil.  É um conceito 

de intervenção social sendo o seu objetivo base a democratização da 

cultura bem como contribuir para a qualidade de vida daqueles que dela 

usufruam.   

É neste sentido que o Projeto para o ano letivo 2018/2019 das 

Ativ idades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio 

à Família (CAF)  é “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” e orienta-se, 

igualmente, como o projeto do ano letivo anterior, no sentido da promoção 

e formação de futuros jovens cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, 

responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na construção 

de um destino colético e de um projeto de sociedade que potencie a 

afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano.  

Depois de analisarmos a Convenção sobre Direitos das Crianças, 

constatamos que um dos seus pilares assenta na ideia de que a criança tem 

o direito à opinião, isto é, que ela deve ser parte participante e central nos 

processos que lhes digam respeito, nomeadamente os seus processos de 

aprendizagem e de brincadeira.  

"Entende-se que pelo brincar, a criança aprende a expressar ideias, 

gestos, emoções, a tomar decisões, a interagir e a v iver entre pares, a 

conhecer e a interagir-se no seu ambiente próximo, a elaborar imagens 

culturais e sociais de seu tempo e, em decorrência desenvolve-se como ser 

humano dotado de competências simbólicas." Emília Cipriano Sanches. 
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Para Vygotsky “O brincar está Intimamente ligado à aprendizagem, 

visto que é através desta atividade que a criança se desenvolve e constrói o 

seu próprio conhecimento”. 

Assim podemos dizer que a imaginação surge pela ação e qualquer 

ativ idade lúdica que a criança exerça. Como essa atividade é portadora de 

regras a criança ao brincar vai adquirindo as regras que a sua sociedade lhe 

transmite. A criança ao recorrer à imaginação revela que não está 

dependente dos estímulos exteriores. 

Educar para o empreendedorismo sustentável de forma lúdica, é 

utilizar a imaginação da criança para encontrar formas criativas para a 

conservação das espécies e a sustentabilidade da vida no planeta e pode 

ser realizado através do desenvolvimento de projetos empreendedores que 

concretizam ideias dos alunos e lancem as bases de uma educação 

empreendedora, que podem complementar-se com conhecimento sobre 

empreendedorismo, para que os jovens consolidem as suas competências 

empreendedoras. 

Está é a finalidade do Projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER”. 
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III- ORGANIZAÇÃO DAS AAAF/CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os monitores poderão utilizar os espaços do estabelecimento que 

estejam previamente estabelecidos para o efeito (ginásio, sala de 

informática, biblioteca e espaços polivalentes, salas de J.I . e 1. Ciclo, 

equipamentos da freguesia).  

Na Planificação e Organização das atividades deverá ser dada 

prioridade a atividades lúdicas e ao ar livre, assim como criar tempos em 

que as crianças tenham momentos para si próprias, possam explorar 

livremente e em conjunto os afetos, os materiais e os espaços. As atividades 

podem ser organizadas semanalmente devendo ser de caráter livre/lúdico, 

não esquecendo os objetivos equacionados.  

 As v isitas/passeios ao exterior na comunidade e a outros locais de 

interesse devem ser privilegiadas nas interrupções letivas, e devem promover 

o contacto com realidades diferentes, em que a experimentação e a 

interação sejam priv ilegiadas.  

 

 

AAAF/CAF 

Espaços utilizados: 

Pátios; ginásio; salas de 

J.I. salas de 1.ciclo; 

refeitório; 

equipamentos da 

freguesia. 

Organização: 

Atividades planeadas 

e organizadas pela 

equipa AAAF/CAF 

supervisionada pelas 

educadoras/ 

professores do 

agrupamento de 

escolas das Laranjeiras 

Horários: 

Acolhimento 

8.00h/9.00h 

Prolongamento 

J.I. – 16.00/17.30 & 

17.30/19.00 

1.º Ciclo-17.30/19.00 



Ativ idades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e 

Componente de Apoio à Família (CAF) 

Projeto I CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER 
 

8 
 

 

ENTIDADE EXECUTORA DA AAAF/CAF  

  

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continuará a ser a 

entidade Executora das AAAF/CAF das escolas de Jardim de Infância e do 

1º ciclo do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras: 

• J.I ./E.B. 1 António Nobre; 

• J.I ./E.B. 1 Frei Luís de Sousa; 

• J.I ./E.B. 1 das Laranjeiras. 

OBJETIVOS 

 

 

O projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” irá desenvolver atividades 

lúdico-pedagógicas com as crianças das AAAF/CAF apoiadas nos seguintes 

objetivos: 

 

Objetivos gerais 

• Garantir que o tempo de permanência em AAAF/CAF seja 

pedagogicamente rico, mantendo-se o foco em organizar atividades 

em que a componente lúdica funciona como linha orientadora; 

• Promover o conhecimento dos direitos e deveres da criança que 

contribuirão para um crescente sentido de cidadania e construção 

do seu carácter; 

• Proporcionar às crianças o envolvimento em atividades que lhes 

ofereçam maior satisfação, criando um clima de segurança e bem-

estar; 

• Garantir momentos lúdicos, desportivos e culturais através de ofertas 

diversificadas quer no interior como no exterior da escola; 

• Garantir o bem-estar físico e emocional, bem como a participação 

de todas as crianças em ativ idades lúdicas; 

• Promover atividades de expressão dramática, musical e plástica; 
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• Estimular o desenvolvimento psicomotor, nomeadamente através da 

prática desportiva; 

• Estimular a criativ idade; 

• Desenvolver a imaginação na criação de resolução de problemas 

ambientais.  

• Promover os processos de socialização saudáveis e adaptativos; 

• Trabalhar o tema do projeto através de uma lógica de complexidade 

crescente partindo de dinâmicas mais coletivas com o objetivo de 

desenvolvimento de competências mais pessoais.  

• Desenvolver um conjunto de ações através de aprendizagens ativas e 

criativas que contribuam decisivamente para a consolidação de uma 

cultura de empreendedorismo e que se traduza pela criação de uma 

atitude diferente das crianças face a alguns desafios, 

nomeadamente nos campos da autonomia, iniciativa, risco, 

inovação, criatividade, trabalho em equipa, responsabilidade e 

sentido cív ico 

• Fomentar a aprendizagem pela prática e experiências concretas, 

ajudando a relacionar as aprendizagens escolares com o que se 

passa à sua volta: família, comunidade, empresas, cidade, 

envolvendo-as no decurso do programa e na apresentação final do 

projeto; 

 

Para Piaget (1973), os processos de aprendizagens e as adaptações que 

lhes estão inerentes só são possíveis através de uma evolução interna pela 

qual a criança passa, transformando essas atividades lúdicas, que é o 

concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato. Este processo 

de crescimento, deve ser toldado por valores éticos e estéticos, de partilha, 

respeito e solidariedade, essências à construção do seu carácter.   
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IV- FUNCIONAMENTO  

 

No sentido da persecução dos objetivos propostos, o projeto 

“CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” irá basear o seu funcionamento numa 

série de atividades que seguirão uma programação trimestral, nas quais as 

crianças explorarão os diversos temas propostos, tendo por base uma forte 

componente lúdica, prática e experimental. 

Tal como fizemos nos anos letivos anteriores, iremos desenvolver 

igualmente atividades com enfoque nas celebrações, festividades e 

academias de desporto e arte, que pela sua especificidade propiciam o 

envolvimento ativo das crianças garantindo que possam acolher os dois 

grandes objetivos do projeto: a introdução do lúdico nos processos de 

aprendizagem e o desenvolvimento de consciência cívica e de preservação 

ambiental. Pensamos que a nossa metodologia é igualmente atrativa para o 

envolvimento das famílias desenvolvendo a sua criatividade, por um lado, e 

por outro a sua participação ativa nos processos de construção das 

competências pessoais e sociais dos seus educandos, bem como de uma 

maior consciencialização da rentabilização dos recursos do planeta. 
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V - Projeto “CRESCER EMPREENDER E PROTEGER” 

 

No seguimento do projeto implementado no ano letivo passado, este 

ano letivo, o projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” terá como objetivo 

fomentar uma atitude empreendedora no desenvolvimento sustentável do 

planeta através do desenvolv imento de competências transversais, 

recorrendo a metodologias próprias e adaptadas à faixa etária de cada 

criança e com a parceria muito especial do Jardim Zoológico de Lisboa 

através do seu Centro Pedagógico.  

O Centro Pedagógico do Jardim Zoológico, inaugurado em 1996, tem 

como missão educativa e objetivo principal trabalhar na Educação para a 

Conservação.  O Programa Educativo do JZ tem reconhecimento de 

Utilidade Educativa pelo Ministério de Educação, por desempenhar um 

importante papel no âmbito Educação Ambiental na educação pré-escolar 

e nos ensinos básico e secundário, sendo reconhecido ainda por ter um 

Ambiente Educativo Inovador por promover a inovação das metodologias 

nos processos de ensino e aprendizagem. Este reconhecimento evidencia o 

paralelismo pedagógico entre os conteúdos veiculados pelo JZ e os 

currículos escolares. 

As AAAF/CAF assumem-se como motor do desenvolvimento destas 

competências e com o apoio das famílias através da consciencialização 

cív ica dos alunos, priv ilegiando o seu progressivo envolvimento nas tarefas e 

na responsabilidade enquanto agentes de uma sociedade em plena 

modificação social. 

Vamos Brincar à educação para a cidadania, (o principal pilar do 

projeto “EU PARTICIPO”) vai enquadrar a educação para o 

empreendedorismo aliado com a Educação Ambiental e para a 

Conservação. Comprometemo-nos a suscitar a participação ativa dos 

alunos na conservação das espécies e na sustentabilidade da vida do 

planeta, explorando e concretizando as suas ideias com a finalidade de 

encontrar o conhecimento e o desenvolvimento para problemas ambientais.  

Para Skovsmose (2001) “a educação não deve servir como 

reprodução passiva de relações sociais existentes e de relações de poder”  
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(p. 32), mas potenciar a educação crítica, em que professores/monitores e 

alunos, responsáveis pelo crescimento mútuo, ensinem e aprendam em 

diálogo e questionamento construtivo, desafiando-se continuamente 

perante problemas do dia-a-dia ou problemas mais teóricos, relacionados 

ao não com o contexto educativo e tirando partido dos meios tecnológicos 

disponíveis. A finalidade é a do bem comum. Para o atingir cada indivíduo, 

pertencente e integrado na sua comunidade, deve sentir-se agente de 

mudança (Carver, 1997), capaz de intervir em pequenos aspetos que 

podem melhorar a v ida da comunidade”. 

O projeto vai ter como ponto de partida o livro infantil “O Senhor 

Empreendedorismo” e ao longo do ano letivo serão realizadas atividades 

pedagógicas que envolvam os alunos em dinâmicas lúdicas que lhes 

permitirão uma melhor compreensão e interiorização do que é isso de se ser 

Empreendedor e como isso nos pode ajudar a encontrar estratégias para um 

bem comum que é a conservação das espécies e a sustentabilidade da 

vida no planeta. 

É através da brincadeira que encontrarão o caminho a percorrer até 

à apresentação dos projetos Empreendedores Ambientais. Nestes projetos 

poderão desenvolver a possibilidade de transformar as suas ideias, os seus 

ideais, o que gostavam de fazer ou de ver feito em ações concretas. 

Brincar é a ativ idade principal da criança, pois permite tomar 

decisões, expressar sentimentos e valores, partilhar brincadeiras com os 

outros, expressar-se individual ou coletivamente, explorar o mundo com 

diversos objetos, pessoas e elementos da natureza, usar o corpo e os seus 

sentidos através de movimentos, selecionar problemas e solucioná-los. No 

entanto, para que o brincar tenha qualidade é preciso um planeamento do 

ambiente educativo.  

Para tal propomo-nos a criar um ambiente onde todos se sintam 

respeitados e inseridos no meio envolvente, que atuem de forma responsável 

e colaborativa. O desafio é criar oportunidades para que num espaço de 

diálogo e corresponsabilização, as crianças e jovens juntamente com os 

adultos possam dar, refletir e desenvolver ideias. 
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A filosofia deste projeto assenta na participação ativa e no 

desenvolv imento das competências para a vida de todas as crianças 

envolvidas e a Educação Ambiental é uma dimensão da sua educação.  

Propomo-nos então abordar “pela positiva” as boas práticas de 

sustentabilidade contribuindo para o progresso na escala da literacia 

ambiental através do recurso a metodologias participativas de exercício da 

cidadania. 

Nesta dinâmica é essencial contar com as equipas, os monitores, o 

poder local, as famílias, a parceria com o centro pedagógico do Jardim 

Zoológico, todos os agentes adultos que estão envolvidos no dia-a-dia da 

criança e com todas as ferramentas e dinâmicas lúdicas para que as 

crianças consigam chegar por elas próprias às boas práticas de 

sustentabilidade e à proteção do ambiente para que se sintam  agentes 

com direitos e deveres numa sociedade onde podem contribuir para 

melhorar, respeitar e conservar o planeta e as espécies. 

 

Objetivos específicos 

• Brincar à consciencialização de Cidadania; 

• Promoção da participação das crianças; 

• Compreender e introduzir os conceitos "empreender", 

"empreendedor", "empreendedorismo; 

• Consciencialização de Educação para a Conservação Ambiental  

• Reconhecer o potencial empreendedor dentro de cada um; 

• Aumentar o conhecimento (divulgação, sensibilização e (in)formação 

em Educação Ambiental para a sustentabilidade 

• Integrar a Educação Ambiental na educação não formal. 

• Orientar para a Ação (mudança de atitude e comportamento, 

compromisso, participação e envolvimento, cidadania).   

• Desenvolver uma ideia que demonstre os conhecimentos adquiridos e 

que será posteriormente levada a apresentação pública; 

• Conhecer quais os fatores inerentes à criação e implementação de 

uma ideia; 

• Construção de trabalho de equipa e do sentimento de coletivo; 

• Desenvolvimento de projetos coletivos; 
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• Apresentação dos projetos ambientais para sua concretização; 

• Fomentar o acesso e o uso da informação essencial à sua 

participação. 

 

Metodologia 

A metodologia deste projeto tem como ponto de partida os 

interesses, desejos e ideias para um Mundo melhor. Pegar na sensibilidade 

das crianças e jovens e através de brincadeiras, como workshops, 

manifestações, recolhas de alimentos, construções de brinquedos, 

transformação de resíduos em objetos com utilidade e tudo aquilo que a 

imaginação delas permitir, com a finalidade de encontrar formas de 

conservação das espécies e a sustentabilidade da vida no planeta. 

 Os adultos apoiarão com a experiência pessoal e profissional e 

partilharão com elas as propostas, ações e pensamentos críticos.   

 

Operacionalização 

 

Este projeto procura estabelecer uma aprendizagem ambiental de 

qualidade centrada na criança e no meio onde v ive.  

Para além promover a aquisição de conhecimento, é imprescindível 

inspirar para mudanças de comportamento. 

O desenvolv imento do Projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” 

decorrerá durante o ano letivo 2018/2019. 
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VI- As competências e temáticas 

 

 

 Competências Temáticas 

 

1º Período 

➢ “O Senhor 

Empreendorismo”  

• Introdução do conceito de 

empreendorismo com base no livro 

“O Senhor Empreendorismo” 

➢ Conservação das espécies e a 

sustentabilidade da v ida no planeta 

• Conceito de Educação Ambiental/ 

Educação para a conservação 

➢ O Empreendorismo Social • Identificar problemas 

socais/ambientais  

• Planear e organizar uma atividade 

no âmbito da Educação Ambiental  

• Desenvolver a capacidade oral e a 

imaginação/criatividade 

 

 

2º Período  ➢ Responsabilidade e Iniciativa ➢ Desenvolver a capacidade 

organização das ideias. 

➢ Criação de Equipas de trabalho  

 

➢ Abordagem por Projeto • Abordagem do planeamento de 

um projeto por equipas de 

trabalho. 

• Criar contextos reais para 

estimulação desta competência 

➢ Introdução ao desafio final  • Planear/conceber as ideias para o 

desenvolv imento num contexto 

real  

• Pretende-se que as crianças façam 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifmPPCoeXbAhXLvBQKHY0uCqoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wook.pt/livro/o-senhor-empreendedorismo-narciso-moreira/17610746&psig=AOvVaw3n0CBBIgWmMsn-XU_B9mlA&ust=1529687868978468
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acontecer as suas próprias ideias, 

de modo a potenciar o 

desenvolv imento de uma atitude 

Empreendedoras na Vertente 

ambiental  

• Votação dos Projetos 

“Empreendedores Ambientais” 

3ª Período  ➢ Empreendedores Ambientais  • Apresentação dos projetos 

ambientais. 

 

Esta cronologia vai permitir que os adultos coloquem as crianças em 

situações onde estas possam fazer considerações, debates e expor ideias, 

fazendo-as pensar e opinar. Convidando-as a planear e organizar atividades 

fazendo-as sentir que têm uma palavra a dizer e que tem um papel 

significativo; o papel dos adultos é de mediadores das ideias, das 

estratégias, do desenvolvimento e da ação das crianças face a um projeto 

ou á ativ idade. 

Todas estas ações vão permitir operacionalizar este projeto, mas para 

que tudo corra em sintonia é importante ter presente os seguintes princípios: 

• A transparência e informação de acordo com a idade e maturidade 

da criança; 

• Ser voluntário: é um direito e não um dever; 

• O respeito pela opinião da criança e não fazer julgamentos; 

• Ser relevante: os assuntos tratados devem ser importantes para v ida 

das crianças (e de preferência identificados por elas); 

• Ser amigo das crianças: ocorrer num ambiente acolhedor e seguro, 

prestar apoio de acordo com as suas capacidades, havendo 

envolvimento desde o início; 

• Ser inclusivo: as crianças são um grupo heterogéneo; 

• Adultos com formação; 

• Ser seguro e sensível ao risco, devendo minimizar o risco de violência, 

exploração, manipulação ou outras consequências negativas. 
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VII-Academias Desportivas 

 

 

Nestas Academias os encarregados de educação podem inscrever as 

crianças nas seguintes ativ idades: 

 

• Judo 

A realizar uma vez por semana em parceria com uma escola de Judo 

nas 3 Escolas do agrupamento das Laranjeiras. Facilidade de os pais 

fazerem inscrição com a entidade parceira para uma segunda vez por 

semana. 

• Karaté 

A realizar uma vez por semana em parceria com uma escola de 

Karaté na Escola Frei Luís de Sousa e na Escola António Nobre. Facilidade 

dos pais fazerem inscrição com a entidade parceira para uma segunda 

vez por semana. 

• Futsal 

A realizar uma vez por semana em cada uma das escolas com a 

possibilidade de treinos ocasionais no ringue da entidade parceira com o 

transporte a ser facultado pela Junta de Freguesia. Facilidade de os pais 

fazerem inscrição com a entidade parceira para uma segunda vez por 

semana. 

• Andebol 

A realizar uma vez por semana na Escola Frei Luís de Sousa e na Escola 

António Nobre. 

• Danças do mundo 

A realizar uma vez por semana em cada escola. 

• Natação 

A realizar uma vez por semana numa piscina de uma entidade 

parceira da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

• Basquetebol 

A realizar uma vez por semana com o apoio de professores federados 

da Fundação Benfica. 
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• Ginástica Rítmica; 

A realizar uma vez por semana por uma monitora de CAF (atleta 

federada) na Escola das Laranjeiras. 

 

• Clube do Zoo  

A realizar uma vez por semana em cada escola, incluindo nas pausas 

letivas com Educadores do centro Pedagógico do JZ. 

• Teatro 

A realizar uma vez por semana na Escola EB1 António Nobre com o 

apoio dos monitores licenciados em Animação Sociocultural.  

• Percussão Batucadas  

A realizar uma vez por semana na Escola EB1 Frei Luis de Sousa e na 

EB1 das Laranjeiras com o apoio dos monitores licenciados em 

Educação Musical.  

• Corfebol   

A realizar uma vez por semana com o apoio de professores federados 

da Federação Portuguesa de Corfebol. 

• Yoga 

A realizar uma vez por semana com o apoio de uma professora de 

Yoga. 

• Brincando com arte  

A realizar uma vez por semana com o apoio dos monitores 

licenciados em Animação Sociocultural.  

• Rugby  

A realizar uma vez por semana com o apoio de professores federados 

do Sport Lisboa e Benfica.  
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Academias AAAF: 

• Brincar ao Inglês  

Exclusivo para AAAF devido à existência de Inglês curricular para 1º 

Ciclo. A realizar uma vez por semana em cada escola. 

• Brincar aos Sons  

Exclusivo para AAAF. A realizar uma vez por semana em cada escola. 

 

• Mini Gym; 

Exclusivo AAAF. A realizar uma vez por semana em cada escola; 

Exclusivo para Jardim de Infância ministrado por um professor de Educação 

física especializado nesta área. Facilidade de os pais fazerem inscrição com 

o professor para uma segunda vez por semana. 

• Jardim Sonoro 

Exclusivo AAAF. A realizar uma vez por semana na escola EB1 das 

Laranjeiras  

 

Cada escola tem autonomia para definir qual o dia de cada 

ativ idade. Todas as Atividades propostas serão orientadas por monitores 

com as habilitações necessárias aos fins que se propõem. Caso não existam 

monitores com essas habilitações recorrer-se-á a entidades parceiras, 

podendo assim o seu funcionamento ocorrer fora do espaço escolar. 
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VIII- Atividades Pausa Letiva AAAF/CAF 

 

Para cada pausa letiva será elaborada uma programação com uma 

componente lúdica, social e cultural mantendo sempre os objetivos 

propostos e a riqueza e diversidade de ativ idades. Serão priv ilegiadas 

ativ idades orientadas de grande grupo dentro e fora do espaço escolar 

intercaladas com brincadeiras liv res.  

 

IX- Eventos de grande envolvência  

 

O projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” pretende dar 

continuidade ao trabalho realizado em espaço escolar no sentido da 

aproximação das famílias com a realidade escolar através da criação de 

momentos conjuntos em que a participação de toda a comunidade escolar 

consiga enriquecer o dia-a-dia das crianças, promover uma aproximação 

dos encarregados de educação e das famílias com a escola e as 

AAAF/CAF. 

 

Deste modo serão trabalhadas, entre outras, as seguintes datas 

festivas: 

 

• Dia Europeu sem carros  

• Halloween  

• Dia do Pijama  

• Natal  

• Carnaval 

• Marchas Populares Infantis  

• Dia Mundial da Criança / Piquenique de final de ano 

• Corrida Colorida  

• Desporto em Festa  

 

Cada uma destas datas será trabalhada em estreita sintonia com a 

Direção do Agrupamento, Coordenações de escolas, Associações de pais e 
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Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica de modo a encontrar as 

melhores soluções para cada evento que se pretenda planear e organizar. 

Estes momentos ao longo do ano pretendem aproximar toda a comunidade 

escolar e ao mesmo tempo proporcionar momentos lúdicos para as crianças 

onde estas possam dar largas à sua imaginação e divertimento, respeitando 

as tradições das comunidades onde estão inseridas. Estas atividades 

poderão ser realizadas dentro ou fora do espaço escolar.  

De salientar que todas as ativ idades inseridas neste projeto pretendem ser 

práticas e lúdicas, promovendo quebras de rotina face ao tempo letivo e de 

acordo com o estabelecido nos diversos normativos legais. 
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X- AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” terá 

como objetivo primordial, a verificação da adequação do trabalho 

desenvolv ido de acordo com as necessidades das crianças. A avaliação do 

projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” será realizada por todos os 

elementos da CAF e AAAF, crianças, jovens, educadoras supervisoras, 

professores, coordenadores de departamento, direção de Agrupamento e 

Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica – Pelouro da Educação, que 

permitirá proceder a eventuais reformulações necessárias ao projeto, ou em 

relação aos modos de trabalho, ou às metodologias seguidas e aplicadas 

e/ou indicando sugestões para os próximos projetos. Esta avaliação formal 

poderá ter o formato de um breve questionário distribuído aos elementos 

acima referidos. 

 

A avaliação também irá contemplar a supervisão feita pelo 

Agrupamento, reuniões com associações de pais, construindo-se uma forma 

de avaliação mais informal, mas muito mais presente no dia-a-dia e que 

poderá propiciar ajustes quando necessário.  

 

XI- EQUIPA TÉCNICA DE MONITORES 

 

Os recursos humanos da AAAF/CAF continuam a ser da 

responsabilidade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, a qual 

aposta numa lógica de continuidade em relação ao ano letivo passado, 

efetuando os ajustes que entender necessários.  

 

Compete aos Monitores:  

• Planificar, organizar e desenvolver atividades de animação de caráter 

liv re e lúdico;  

• Respeitar as diferenças socioculturais das crianças, valorizando os 

diferentes saberes e culturas, promovendo sempre a inclusão social;  
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• Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de autonomia, 

criativ idade e iniciativa das crianças; 

• Responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações 

e equipamentos que utilize;  

• Comunicar com a coordenação das AAAF/CAF, bem como com a 

coordenação de escola e docentes, as informações consideradas 

pertinentes, relativas às crianças; 

• Guardar sigilo profissional, respeitando a natureza confidencial da 

informação relativa às crianças;  

• Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e 

competências, numa perspetiva de desenvolv imento pessoal e 

profissional.  

 

Pretende-se desenvolver momentos de formação e team building 

destinados à equipa técnica das CAF e AAAF, que funcionarão como 

reciclagem para os elementos que transitarão do ano letivo anterior (como 

será a grande maioria) e formação inicial para aqueles que se constituirão 

como novos elementos das equipas. Estas ações de formação 

contemplarão os temas: 

 

• Funcionamento das AAAF/CAF e das escolas 

• Gestão de conflitos e dinâmica de grupos 

• Animação de crianças em contexto escolar 

• O projeto “CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER” 
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XII - PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

Tal como no ano passado, o projeto AAAF/CAF defende a 

participação das famílias e da comunidade nas ativ idades a desenvolver na 

escola. Neste sentido, para além dos momentos específicos em que 

convidaremos as famílias a participar em ativ idades específicas, mantemos 

o convite para que participem nos momentos de partilha.  

 

As AAAF/CAF no próximo ano letivo continuam a contar com o apoio 

do Gabinete de Apoio à Família, que terá um espaço aberto a toda a 

comunidade escolar, crianças e jovens, famílias e professores, no qual a 

equipa multidisciplinar que o constitui dará reposta às questões 

referenciadas por essa mesma comunidade. O tempo e espaço das 

AAAF/CAF, pela proximidade com as crianças é especialmente indicado 

para detetar situações em que seja necessária uma intervenção para 

promover o desenvolvimento pessoal e psicossocial das crianças ou prevenir 

situações de risco.  

 

           O personagem Pavão “Mingos”, será novamente a figura central e irá 

aparecer nas escolas para ajudar as crianças neste fantástico caminho.  
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XIII- Plano anual de atividades 2018/2019 
 

PELOURO DA EDUCAÇÃO: 

CAF - CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER 

 

3 a 14 de setembro: 

Pausa Letiva de Setembro  

 

1º Período:  

17 setembro/ 14 

dezembro 

 

Setembro:  

  

17 setembro 

2ª feira 

Início do ano letivo  

Entrega dos kits de material escolar 

  

19/20/21 set 

4ª/5ª/6ª feira 

Reuniões de pais nas Escolas 18h00/19h00: 

EB1 António Nobre/ EB1 Laranjeiras / EB1 Frei Luís de Sousa 

  

21 setembro 

6ª feira 

Dia Europeu sem Carros 

Circuitos e estafetas com patins, trotinetes, ténis com rodinhas, 

skates, andas, etc…  

23 setembro 

sábado  

 

Envelhecimento Ativo e Dia da Parentalidade 

Atividades direcionadas para 3ª idade e pais/filhos 

Tenda decorada. Plano Anual de Atividades e Projetos disponíveis 

para consulta. 

Pinturas faciais, Paraquedas musical, Atelier de expressão plástica 

  

29 setembro 

sábado 

IPO 

Atividades desportivas inclusivas 

  

Outubro:  

  

1 outubro 

2ª feira  

Dia Mundial da Música 

Atividades musicais – construção de instrumentos com materiais 

recicláveis 

  

16 outubro 

3ª feira 

Dia Mundial da Alimentação 
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31 outubro 

4ª feira 

Festa Halloween 

Decoração Horripilante – colaboração dos pais (materiais 

recicláveis) 

  

Novembro: 

  

1 novembro / 

14 dezembro 

Preparação para Concurso de Presépios (materiais recicláveis) 

CAF: 1 Presépio para Concurso por escola (JI) 

AEC: 1 Presépio para Concurso por Ano 

 AEC ING: Postal e Presente de Natal – 1º e 2º ano 

AEC ALE:  Postal e Presente de Natal – 3º e 4º ano 

CAF:  Decorações de Natal 

  

20 novembro 

3ª feira 

Festa do Pijama 

Trazer o pijama vestido. Dançar a coreografia e brincar! 

  

Dezembro: 

  

14 dezembro Visita à Vila Natal da JFSDB 

6ª feira Parceria entre a JFSDB e o Agrupamento 

  

17 dezembro 2018 I 2 janeiro 2019: 

Pausa Letiva de Natal  

 

 2ºPeríodo I 3 janeiro/5 abril 

Janeiro:  

  

3 janeiro 

5ª feira 

Início do 2º Período 

Abertura da Academia “Marchas Infantis” 

  

5 janeiro  Cerimónia de entrega de Prémios do Concurso de Presépios  

sábado Atuações musicais e dramáticas das crianças 

  

Fevereiro:  

  

1 março 

6ª feira 

Desfile de Carnaval – Estrada da Luz/ Zoo 

parceria entre JFSDB e Agrupamento  

  

4 a 6 de março 2019: 

Pausa Letiva de Carnaval  

  

Março:  
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18/21 março 

2ª a 5ª feira  

4ª feira – 20 

março 

Semana Aberta aos pais 

Academias Abertas CAF 

Aulas Abertas AEC 

  

22 março 

6ª feira 

Mercado de Trocas / Festa da Primavera  

CAF 

  

Abril:  

  

3 abril 

4ª feira 

Corta-mato 

AEC 

  

8 a 22 de abril 2019:  

Pausa Letiva da Páscoa 

  

 3ºPeríodo I 23 abril/21 junho 

 

Maio:  

  

17 maio 

6ª feira 

Dia Mundial da Reciclagem  

Apresentação dos Projetos CAF 

  

20/24 maio  

2ª a 6ª feira 

4ª feira 

Semana Aberta aos pais 

Academias Abertas CAF 

Aulas Abertas AEC 

  

27/31 maio  

2ª/6ª feira  

 

Fases Locais dos torneios AEC interescolas 

As aulas de AFD desta semana serão dedicadas às fases de 

apuramento para as finais dos torneios AEC interescolas. 

  

Junho:  

  

1 junho 

sábado 

Dia Mundial da Criança – Mega piquenique da Educação 

Festa de encerramento do Ano letivo 

Apresentação das Marchas Infantis 

Concurso “A Manta de Piquenique mais Criativa” 

  

5 junho 

4ª feira 

Fase final do torneio AEC interescolas: 3º ano 

AEC 

  

7/8/9 junho 

6ª/sáb/dom 

Desporto em Festa 

6ª feira – visitas das turmas manhã/tarde – parceria JFSDB e 
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Agrupamento 

  

12 junho 

4ª feira 

Fase final do torneio AEC interescolas: 4º ano 

AEC 

  

15 junho 

sábado 

Marchas Infantis CML 

Academia CAF 

  

21 junho 

6ª feira 

Último dia de aulas. 

  

22 junho 

sábado 

III Edição Corrida Colorida 

  

24 junho a 31 julho 2019: 

Pausa Letiva “Vive o teu Verão”   

  

1 a 30 agosto 2019: 

Programa de férias “Vive o teu Verão” 
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Questionário de avaliação para Monitores 

 

Nome (facultativo) ______________________________________________________ Escola 

_____________________________________________Período ______________ 

 

 

Avaliação da Coordenação 

 

Muito 

satisfatório 

 

Satisfatório 

Nem 

muito nem 

pouco 

satisfatório 

 

Pouco 

satisfatório 

 

Nada 

satisfatório 

Comunicação com os 

monitores 

     

Clareza dos objetivos      

Abertura e disponibilidade      

Formação inicial      

Recursos materiais facultados      

 

 

Interação com a Escola 

 

Muito 

satisfatório 

 

Satisfatório 

Nem muito 

nem pouco 

satisfatório 

 

Pouco 

satisfatório 

 

Nada 

satisfatório 

Comunicação com os 

professores 

     

Comunicação com a 

coordenação 

     

Abertura e disponibilidade      

Participação nas atividades      

 

 

Interação com as famílias 

 

Muito 

satisfatório 

 

Satisfatório 

Nem muito 

nem pouco 

satisfatório 

 

Pouco 

satisfatório 

 

Nada 

satisfatória 

Comunicação com as famílias      

Abertura e disponibilidade      

Participação nas atividades      

 

Projeto Anual 

 

Muito 

satisfatório 

 

Satisfatório 

Nem muito 

nem pouco 

satisfatório 

 

Pouco 

satisfatório 

 

Nada 

satisfatório 

Adequação do projeto      



Ativ idades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e 

Componente de Apoio à Família (CAF) 

Projeto I CRESCER, EMPREENDER E PROTEGER 
 

33 
 

 

Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos fortes 

 

 

 

 

 

 

 

Observações e sugestões 

Interesse do projeto      

Recursos disponibilizados para 

implementação do projeto 

     

Participação da parte das 

crianças 

     



 

Ano letivo 2018/ 2019 

Questionário de avaliação para Professores da Escola 

Nome (facultativo) __________________________________ 

Escola________________________________________Ano_________Período_______ 

 

 

Avaliação das AAAF/CAF 

 

Muito 

satisfatório 

 

Satisfatório 

 

Nem muito 

nem pouco 

satisfatório 

 

Pouco 

satisfatório 

 

Nada 

satisfatório 

Interação com os monitores      

Comunicação      

Abertura e disponibilidade      

Interação dos monitores 

com as crianças 

     

Recursos materiais 

facultados 

     

 

 

Projeto Anual 

 

Muito 

satisfatório 

 

Satisfatório 

Nem muito 

nem pouco 

satisfatório 

 

Pouco 

satisfatório 

 

Nada 

satisfatório 

Adequação do projeto      

Interesse do projeto      

Interação com as 

componentes pedagógicas 

     

Participação da parte das 

crianças 

     

 

Pontos fracos 

 

 

Pontos fortes 

 

 

 

 

Observações e sugestões 

 

 

 



 

Ano letivo 2018/ 2019 

 

 

   

 



 

Ano letivo 2018/ 2019 

 

 

 

 



 

Ano letivo 2018/ 2019 

 

 



 

Ano letivo 2018/ 2019 

 

 


